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Thema’s 
 

Conferentie 

• Gebouw in de wereld 

• Digitale dienstverlening 

• Gebruikers 

 

In deze presentatie aan de hand van: 

• Waardencreatie 

• Organisatie 

• Gebouwen 

 

 

 



     Pioniersvegetatie    



In een andere context 



   Wat vanaf 1998 vooraf ging 

De Bieb ++ Hij kom er!   Filmische evaluatie 
https://vimeo.com/124698527?ref=em-v-share 
 

https://vimeo.com/124698527?ref=em-v-share
https://vimeo.com/124698527?ref=em-v-share
https://vimeo.com/124698527?ref=em-v-share
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• 2013 zelfstandige stichting 

• Begroting € 12,5 mln.  

• Centrale Bibliotheek sinds 1974 

• 12 wijkvestigingen 

• 130 medewerkers 

• 70.000 leden 

• 1,3 mln bezoekers per jaar 

• 2,6 mln uitleningen per jaar 

 

De Bibliotheek Utrecht in cijfers 

  



De Bibliotheek  
3-voudige functie 



De Bibliotheek als…. 
 

Functie die maatschappelijk waarde levert 

 

Organisatie die door haar activiteiten en 
dienstverlening die waarde creëert 

 

Gebouw dat deze activiteiten mogelijk  

maakt en faciliteert 





Waarden 

• Wereldgids 2.0 

• Plek waar mensen Kennis maken en kennismaken 

• Ondersteuning en weerspiegeling van de 

diversiteit in de stedelijke cultuur 

• Huis van inclusie 

• Huis van beschaving 

• Huis van burgerschap 



Bestelling door gemeente 
namens bewoners van de stad 

• Help mensen de wereld ‘te lezen’  
 

• In alle talen en via alle media 
 

• Voor alle burgers 
 

• In het bijzonder de burgers die het minder hebben 
 

 
De Bibliotheek moet dit als maatschappelijk  
cultureel ondernemer leveren 
 
De gemeente gaat daarvoor betalen 













Diversificatie 









Waardengebaseerd Klassiek Interactief 

autoriteit 

burger 

burger 

bibliotheek?? 

sport 

werk vrienden 
familie 

Veranderende relaties 

autoriteit 



Doelgroepen in de wijken 



Inwoners en doelgroepen 





Segmentatie doelgroepkeuze Mosaic 



Twee stromen van dienstverlening 

Bestelling van de stad 

- Besteld en betaald door gemeentebestuur 

- Speciale focus op kansarme en kwetsbare groepen 

- Gratis dienstverlening 

- Missie/Aanbod gedreven 
 

 

Markt gedreven diensten 

- Betalen voor diensten; gebruiker/sponsor 

- Ingaan op behoefte en bereidheid tot betalen 

- Businesscases 

- Meer kostendekkend 
 

 



Programmerende organisatie 

Actief verbinden van behoeften/vraag van 
burgers met mogelijkheden bibliotheek 

 

Andere taken voor medewerkers 

Andere medewerkers 

Vrijwilligers 

 

Samenwerkingspartners 



Partnerships 
 

• Gedeelde waarden 

• Vertrouwen 

• Gedeelde doelen 

• Gedeelde resultaten 

• Tijdvak 

• Overeenkomst/contract 

• Exit strategie 

 



Partners 

Literatuurhuis 

Taal doet Meer 

Wij 3.0 

Mira Media 

Nederlands Film Festival 

HKU enzovoort 
 

Fondsen, sponsoren 

Bedrijven 

 



Bedrijven 



Customer relationship management 



De Bibliotheek als gebouw 
 

 

- Vlaggenschip  

- Eigendom ligt in de stad 

- Faciliteert alle burgers en activiteiten 

- Van huis van boeken naar huis van mensen 

- High touch - high tech 







de Bibliotheek Neude 
 

• Theaterzaal 

• Nieuwe Media Laboratorium 

• Bibliotheek café 

• Brasserie/foyer 

• Filmzaal 

• Muzieklab/kennisatelier 

• Voorleesruimte en Kinderatelier 

• Centrale hal 

• Lesruimtes en vergaderzalen 

• Alle collecties 







Literatuur 





Tech/Media Lab 















Faciliteiten in wijkvestigingen 

. 



Deconstructed library 



Zoeken 

Geintegreerde e-content 

Nieuws 

Aanbevelingen 

Algemene info 

Nieuwe media / 
diensten 

Activiteiten 

 
Reserveringen - SMS diensten  

 
Mijn menu 



 
 
 

Dank u    

 

 

 

 

t.van.vlimmeren@bibliotheekutrecht.nl 


